Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
30. juli 2021

Orientering om ændringer i VITAS pr. 3. august 2021
Spørgsmål til releasenoten kan rettes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering på emailadressen spoc@star.dk
Der er foretaget følgende ændringer:
1. Ændringer i VITAS i forbindelse med langtidsledighedspakken
I forbindelse med den indgåede aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti,
Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Konservative og Alternativet om tiltag
målrettet langtidsledige under coronakrisen er der foretaget ændringer i VITAS, der dels
understøtter nye løntilskudssatser og dels orienterer virksomhederne om de nye muligheder. Der
kan læses mere herom på www.star.dk:
https://bm.dk/media/17922/aftale-om-tiltag-maalrettet-langtidsledige-under-coronakrisen-d-28maj-2021.pdf
Der er foretaget ændringer i følgende ordninger:




Løntilskud – se nærmere nedenfor under pkt. 2
Virksomhedspraktik – se nærmere nedenfor under pkt. 3
Jobrotation – se nærmere nedenfor under pkt. 4

2. Løntilskud – tilføjelse af vejledningstekster og nye løntilskudssatser
For borgere over 50 år og med en ledighedsanciennitet på 12 mdr., kan private og offentlige
virksomheder få et forhøjet tilskud på 20 kr. ekstra i timen, når de ansættes i løntilskud i
perioden den 1. september 2021 – 31. december 2022.
Den midlertidige ordning gælder ansættelser med løntilskud, der påbegyndes i perioden fra 1.
september 2021 til og med 31. december 2022. Målgruppen er




dagpengemodtagere,
kontanthjælpsmodtagere og
overgangsydelsesmodtagere, som ikke er omfattet af introduktionsprogrammet efter
integrationsloven.

Der er dog ikke lagt valideringer ind i VITAS.
Der er oprettet to nye løntilskudssatser:



Privat arbejdsgiver – langtidsledig senior (over 50 år) jf. bekendtgørelse
Offentlig arbejdsgiver – langtidsledig senior (over 50 år) jf. bekendtgørelse

I ansøgnings- og bevillingsflowet i VITAS er der indsat tekster, der beskriver den nye mulighed.
Teksterne vises for ansøgninger og bevillinger, der oprettes i perioden 1. august 2021 – 31.
december 2022:
Fanebladet 'Formål og krav':

Fanebladet '1. Virksomheden':

Fanebladet 'Opsummering': Virksomhederne skal på fanebladet 'Opsummering' i feltet
'Bemærkninger til jobcentret' gøre opmærksom på, at der er tale om en ansøgning til det særlige
løntilskud til langtidsledige seniorer – se skærmdump på næste side.

OBS
Jobcentret må ikke bevilge det høje løntilskud, hvis virksomheden ikke har markeret det under
'Opsummering'.
Under medarbejderhøring:

Ansøgning, som den vises for sagsbehandlere:

På bevillingens trin 5 'Målgruppe' er der under Løntilskudsindsats tilføjet tekst om
langtidsledighedsordningen og tilføjet to ny løntilskudssatser:

3. Virksomhedspraktik – tilføjelse af vejledningstekster
I 2021 og 2022 er der mulighed for - som en del af langtidsledighedspakken - at dimittender og
langtidsledige seniorer (over 50 år), der normalt højst kan få 4 ugers virksomhedspraktik, efter
en konkret vurdering vil kunne få op til 8 ugers virksomhedspraktik.
I ansøgnings- og bevillingsflowet i VITAS er der indsat tekster, der beskriver muligheden.
Teksterne vises for ansøgninger og bevillinger, der oprettes i perioden 1. september 2021 – 31.
december 2022:
Trin 1 Virksomhed – se skærmdump på næste side.

Bevilling – Målgruppe:

Bevilling – Varighed og indhold:

4. Jobrotation – tilføjelse af vejledningstekster
Med Aftale om stimuli og grøn genopretning fra december 2020 blev der igangsat et forsøg i
2021, hvor jobrotationsvikariatets maksimale varighed bl.a. blev udvidet fra 6 til 9 måneder.
Denne del af forsøget udvides til at gælde i 2022, så ledige får mulighed for længere tid i et
vikariat.
I ansøgningsflowet i VITAS er der indsat tekster, der beskriver forlængelsen. Teksterne vises for
ansøgninger, der oprettes i perioden 1. september 2021 – 31. december 2022:
Formål og krav: Afsnittet om ' Særskilt pulje til jobrotation for beskæftigedes deltagelse i

erhvervsuddannelser' er omskrevet, så det svarer til det kommende forsøg – 'Forsøg med ret til
erhvervsuddannelse gennem jobrotation for voksne med erfaring':

Trin 1. Ordningen: Der er foretaget få tekstrettelser, i nedenstående er markeret med gul:

Trin 2. Virksomheden: Der er foretaget tilretning under nedenstående to bullits – se skærmdump
på næste side.

Trin 3. Ordningen: Der er foretaget en enkelt tilretning i afsnittet 'Efteruddannelsen eller
erhvervsuddannelsen for voksne (euv):

Trin 4. Vikarer: Der er foretaget tekstændringer i afsnittene:



Krav til den ledige
Betingelser

Se skærmdump af ændringerne på næste side.

